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PANSERHJERTE er bind 8 i den populære serie om antihelten Harry Hole. 

 
 

PANSERHJERTE er en thriller, som foregår i Oslo, Congo, Leipzig, Hongkong og på det norske højfjeld. Det
er en historie om had, kærlighed, smerte og grådige hjerter. Om Harry Hole og folkene, han arbejder sammen

med, og om mennesket de jager.  

 
 

"Den nye og fremragende udgivelse er på over 600 sider ... Jo Nesbø har også denne gang med Panserhjerte
skrevet en krimi af betydelige dimensioner, både kvantitativt og kvalitativt." Jyllands-Posten *****

 
 

"Søvndræbende spændingsroman, hvor siderne vender sig selv, mens læseren er på nysgerrighedsmaraton."
Politiken *****

 
 

"Jo Nesbø er mere velskrivende end de fleste, og i skandinavisk sammenhæng siger det en del ... død-
underholdende." Weekendavisen

 
 

"Fremragende Nesbø. PANSERHJERTE er den bedste krimi, jeg har læst, siden Millennium-trilogien." Ekstra
Bladet ******

 
 

"Forrygende Nesbøroman giver baghjul til svenskerne. [...] og det sker i et tempo og med en elegance, der gør
det engelske udtryk en pageturner til den eneste præcise beskrivelse af PANSERHJERTE. Information

 
 

"En eksplosion og tempofyldt krimi uden lige. En pakke på 635 sider man med spænding og forventning
kaster sig over med blind og næsten barnlig tillid til, at forventningens glæde ikke bliver den største. Nesbø

og Hole skuffer ikke." Fredericia Dagblad

 
 

"Jo Nesbø tvinger læseren til at blive i fjeldhytten ... Med Jo Nesbø begraves man ikke bare i sne, men også i
spænding til sidste side." Fyens Stiftstidende *****

 
 



"Krimikongen Jo Nesbøs Panserhjerte er en storladen, velskrevet, mega spændende thriller, og både facetter,
baggrundshistorier og dialog er i orden. PANSERHJERTE er en af den slags bøger, man må pjække for at få

læst." Femina

 
 

"Det er rasende godt skrevet, det er et rasende udspekuleret plot, og du risikerer nemt at miste et par timers
eller en hel nats søvn ... grusomt spændende." Nordjyske Stiftstidende *****
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